Přímá ochrana hnízd ptáků, hnízdících na budovách
Návrh na samostatnou odbornou práci
Žákům poskytněte materiál z dílny ČSO: https://www.birdlife.cz/wpcontent/uploads/2020/03/hnizdni-prilezitosti_synantropni-ptaci.pdf

Během měsíců dubna, května a června se žáci, kteří si zvolí tento typ samostatné práce, vydají do
okolí školy nebo svého bydliště (velikost sledovaného úseku je dobrovolná) a pokusí se dohledat
hnízda ptáků na budovách. Když odhalí hnízdo nebo obsazenou hnízdní dutinu, zapisují si adresu
domu, druh pozorovaného ptáka a budovu vyfotí. Kolik hnízdišť se jim podaří úspěšně odhalit?
Zadáním hnízdišť do databáze www.birds.cz zároveň pomohou zajistit ochranu hnízd během
rekonstrukcí. Své výsledky mohou prezentovat v závěrečné zprávě, kterou odevzdají učiteli.

Ptáci nejčastěji hnízdící na budovách v městech na Havlíčkobrodsku a způsob dohledání jejich
hnízd.

Rorýs obecný

Pozorujte ptáky, jak s hlasitým hvízdáním
naletují na budovu. Když zaletí do dutiny, jedná
se o obsazené hnízdiště.
Jiřička obecná

Hledejte, kde se vyskytují hejnka jiřiček, když
objevíte jedno hnízdo, zpravidla budou v okolí i
další.

Hnízdí ve štěrbinách pod střechou, větracích
otvorech nebo speciálních budkách.

Hnízdo je z hora uzavřená miska. Nachází se
v rozích oken nebo pod střechou.

Kavka obecná

Když uvidíte sedět kavku nebo kavčí pár na
komíně, pravděpodobně zde bude jejich hnízdo.
Počkejte několik minut, než kavky vnitřek
komína navštíví – zaznamenejte hnízdiště.
Kos černý

Zpozorujete-li ptáka, který nese v zobáku
krmení, sledujte ho. Zpravidla vás dovede až ke
svému hnízdu, kde uslyšíte štěbetání mláďat.
Holub hřivnáč

Hnízdo z klacíků je viditelné i při běžné kontrole
budovy, případně sledujte ptáky, jak si přináší
hnízdní materiál.
Rehek domácí

Pozorujte ptáka, který nese v zobáku krmení,
přivede vás až ke hnízdu. Mláďata krmí často,
v průměru každých 5 minut.

Většina kavek hnízdí ve starých komínech, ale
může i v jiných dutinách ve zdi.

Staví si úhledné hnízdo na budově v odlehlé
části

Hnízdo z klacíků

Hnízdí v polobudkách nebo dutinách ve zdi
nebo pod střechou

